Vergaderen
in het centrum
van Alkmaar
Hotel | Restaurant | Meetings & Events

Natuurlijke
ruimte
en rust

Wij bieden uitstekende faciliteiten voor uw conferentie,
bijeenkomst, teamdag, workshop, evenement of feest. Jouw
wensen staan hierbij uiteraard centraal. Van een intieme
receptie tot een spetterende bruiloft en van een perfect
georganiseerde personeelsbijeenkomst tot een conferentie,
wij regelen het graag voor je. Naast een conferentieruimte
met moderne voorzieningen bieden wij maar liefst drie
vergaderzalen, eventueel gecombineerd met een verblijf
in ons boetiek hotel in een bosrijke omgeving. De indeling
van de oude gevangenis waarin wij ons hebben gevestigd
is met gevoel voor stijl omgetoverd tot een perfect design
hotel.
Met een ligging in het sfeervolle centrum van Alkmaar, nabij
de stranden van Bergen en Egmond aan Zee, luchthaven
Schiphol en bruisend Amsterdam is The Fallon Alkmaar een
perfecte keuze voor een luxe verblijf in een modern boetiek
hotel. Het design hotel is gevestigd in het voormalige
gevangenisgebouw Schutterswei.
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The Fallon Alkmaar
Naast de 102 kamers bieden wij ook een professionele fitnessruimte 3
vergaderruimtes en een multi functionele feest en congreszaal. Ontspan in onze bar
met een drankje en schuif aan in ons Restaurant D’arrêt met een ruim aanbod aan
smaakvolle gerechten, met passie bereid met de meest verse ingrediënten.





Eten en drinken

 Accommodatie

•

À la carte restaurant

•

102 kamers

•

Private Dining

•

3 vergaderzalen

•

Bar

•

1 multi functionele

•

Ontbijtbuffet

•

Buitenterras

•

Dieetwensen mogelijk

Wellness en sport
•

Fitness

feest- en congreszaal

 Service
•

Roomservice

•

Wake-up service

•

Bagage opslag

•

Wifi (gratis)

•

Bewaakt parkeren

 Huisdieren
•

Huisdieren zijn toegestaan
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Perfecte nachtrust
Authentieke kamer met boetiek-uitstraling!
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Kamer faciliteiten
Al onze 102 kamers zijn voorzien van comfortabele SwissSense bedden, een eigen
Nespressomachine, flatscreen televisie, Chromecast, inloopdouche & meer.

Badkamer 
Open douche
Föhn
Spiegel
Douchegel

Inrichting 
SwissSense bedden
Bureau
Garderobe
Spiegel

Faciliteiten 
Airco
Koffie- en theefaciliteiten

Communicatie 
Flatscreen TV met casting
Telefoon
WIFI (gratis)
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Al onze zalen hebben een standaard
zaaluitrusting van:
•

Opstelling naar wens

•

Uitgebreid kantoorartikelen assortiment

•

Flipchart & stiften

•

Samsung Flip (65 Inch)

•

Beamer & projectiescherm

•

Onbeperkt koffie, thee, sappen en water

•

Blocnote & pen

• Vers fruit en snack
• Wifi (gratis)

225 m2

Zaal 1 - 70 m2
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Zaal 3 - 220 m2

9M

25 M

Zaal 3

&
Events

Meetings

Ons hotel beschikt over 3 grote
vergaderzalen en 1 multi functionele
feest- en congreszaal

70 m2

7M

zaal 1

10 M
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UUR

12

UUR

Haal alles uit je dag met een pakket van 12

Een meerdaags vergaderarrangement

eendaagse bijeenkomst in een plenaire

uur. Houd uw vergadering gedurende de dag

boeken? Het 32-uurs vergaderarrangement

vergaderruimte. De ruimte biedt alle

en geniet ‘s avonds van een culinair diner,

biedt u twee dagen lang gebruik van de

gemak, zoals een toolkit, high speed wifi,

mogelijk gevolgd door een avondsessie.

plenaire vergaderruimte, een heerlijk diner en

met scherm.

11 M

110 m2

een ontspannende overnachting.

•

Welkomst snack

•

Gebruik van de plenaire

•

Welkomst snack

•

Gebruik van de plenaire

•

Welkomst snack

vergaderruimten, gehele

•

Gebruik van de plenaire

dag en avond

vergaderruimten voor
•

•

•

•

Twee pauzes ;groen met

fruit, een fruitshake en

fruit, een fruitshake en

Twee pauzes; groen met

huisgemaakte zoetigheden

huisgemaakte zoetigheden

•

huisgemaakte zoetigheden
•

Twee pauzes; groen met

vergaderruimten, 2 dagen

een dag ( 8 uur)
fruit, een fruitshake en

10 M

UUR

Geniet van een ontspannende

whiteboard, flip-overs en een projector

zaal 2

32

Uitgebreid Lunchbuffet (inclusief

•

Uitgebreid Lunchbuffet
(inclusief dranken)

bijbehorende dranken)

Lunchbuffet, inclusief bijbehorende

•

Vers fruit en snack

•

3-gangen keuze diner

dranken als koffie, thee en sappen

•

3-gangen keuze diner

•

Overnachting inclusief ontbijt

•

Gebruik van vergaderruimten op

Vers fruit en snack

de tweede dag inclusief break

110 m2

10 M

11 M

zaal 4

•

Uitgebreid lunchbuffet
op de tweede dag
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CULINAIRE
VERWENNERIJ
Eten geeft niet alleen nieuwe energie, het is ook een moment om
tot elkaar te komen. Eten kan verbinden, verrassen en vernieuwen.
Bij Restaurant D’arrêt heeft goed eten daarom van oudsher een
belangrijke plek in een bijeenkomst. Van een heerlijke smoothie bij
ontvangts tot een gastronomisch diner; alles is mogelijk.
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PROEF EN BELEEF ALKMAAR
Geniet tot in de late uurtjes van de beste wijnen, een
perfecte cocktail of een verfrissend glas bier met een hapje.
Voor een uitstekende lunch of een heerlijk diner met lokale
producten kun je terecht in ons eigen restaurant.

CULINAIRE AANVULLING
Vitamine kick | Genieten van onze huisgemaakte smoothie
& heerlijke fruitspiesjes. Een boost van nieuwe energie! Wij
serveren de smoothies in diverse smaken zoals banaan &
sinaasappel, kiwi & ananas en rode bosvruchten.
Snack Break | Wij presenteren een uitgebreid assortiment
hartige, zowel koude als warme hapjes voor u en uw gasten.
Dit kan met lekker weer op 1 van onze gezellige terrassen of
bij slecht weer in onze bar.
BIG GREEN EGG | Wij presenteren een buffet met heerlijke
huisgemaakte salades, antipasti en diverse broodsoorten
met smeersels. De chef zorgt daarnaast voor heerlijke warme
vis- vlees- en groentegerechten van de Big Green Egg.
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ONZE INSPIRERENDE

Omgeving

halen het beste in
je naar boven
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Wij geloven dat inspirerende omgeving het beste in je naar boven brengen. Buiten
het kantoor en los van de dagelijkse routine, kom je tot de beste ideeën. Van de
natuurlijke of juist bruisende omgeving waar onze hotels zich bevinden tot onze prettige
vergaderruimtes en van een gastvrij welkom tot meetings vol beleving; in alles hebben
wij als doel om je te inspireren en zo het beste uit je meeting te halen.

CENTRAAL
GELEGEN IN HET
STADSPARK
DE HOUT
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Bijzondere
locaties voor
evenementen
en zakelijke
bijeenkomsten

BOOTCAMP

BUBBLE VOETBAL

Push-ups, sit-ups, squats en veel zweet. Dat is een bootcamp! Start een teambuildingsdag

Gehuld in een enorme plastic bal gaan jullie de strijd met elkaar aan op het voetbalveld.

met een bootcamp of gebruik een bootcamp juist om de gedachten even te verzetten.

Bounce, stuiter en bots er op los in de Zorb ballen. Laagdrempelig, uitdagend en geschikt

Ideaal tijdens een lange vergadersessie of seminar.

voor iedereen: Bubble voetbal is een gegarandeerd succes.

Voordat de bootcamp start, delen we de groep in op sportiviteit. Aan de hand van die

Bubble Voetbal is een ludieke tak van voetbal waarbij de spelers een opgeblazen pak

indeling neemt de intensiviteit van de bootcamp toe. Ga je geen enkele uitdaging uit de

dragen welke dient als stootkussen. Hiermee kunnen de spelers botsen, bumpen en rollen

weg? Ga dan voor maximale belasting en intensiviteit! Ben je iets minder sportief; kies dan

zonder er iets van te voelen. Voor zowel spelers als toeschouwers hilarische momenten.

een rustige variant. Zo sluiten we altijd aan bij ieders niveau!
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Een training,
vergadering of
meeting net even
meer impact
geven

DRONE VLIEGEN

COCKTAIL WORKSHOP

Maak een droomvlucht met een drone. De op afstand bestuurbare technologie is de hype

Een mooie en lekkere cocktail is de finishing touch tijdens een gezellig avondje. Met

van het moment. Tijdens onze workshop drone vliegen gaan jullie zelf drone vliegen met

deze workshop leren jullie alles wat nodig is om zelf de lekkerste cocktails te maken.

onze professionele drones! Vlieg met dit hypermoderne apparaat over de wijde omtrek en

Kom alles te weten over ingrediënten, smaakcombinaties en de coole technieken van de

overwin allerlei opdrachten en hindernissen. Leg de hindernisbaan af en word de beste

cocktailshakers.

dronevliegenier van je team.
Natuurlijk is dit leuke groepsuitje pas compleet als jullie deze heerlijke cocktailcreaties
De onervaren piloot krijgt uiteraard de nodige instructies over de besturing van het

hebben geproefd met een toast op een geslaagde dag.

apparaat. Met de high tech vliegapparatuur kunnen allerlei uitdagende en leuke
opdrachten gedaan worden. Dit zorgt voor een leuk spelelement in de beleving met deze
prachtige techniek.
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DIGITALE VERSIE

The Fallon Hotel Alkmaar - Prins Bernhardlaan 16, 1815 JG Alkmaar - T. +31(0)72 762 0752 - E. receptie.thefallon@sheetz.nl
www.sheetz.nl/thefallonalkmaar

